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Santas Missas:
Segunda-feira:
às 7h30min – Matriz Histórica
(na segunda segunda-feira de 
cada mês, às 19h, na Nova Ma-
triz, é celebrada Missa votiva do 
Espírito Santo)
Terça a Sexta-feira: 
às 7h30min e às 19h 
– Matriz Histórica
Sábado: 
às 16h e 20h – Nova Matriz
Domingo: às 8h30min, às 18h 
e às 20h – Nova Matriz

Expediente da 
Secretaria Paroquial
De terça-feira a sexta-feira: 
das 9h às 18h
Sábados: das 9h ao meio-dia

Bênção do 
Santíssimo Sacramento:
Quintas-feiras:
às 18 – Matriz Histórica (antes 
da Santa Missa)

Confissões:
Terça a Sexta-feira: 
- 30 minutos antes das Missas
- Todas as quintas-feiras, na 
Igreja Matriz Histórica, das 9h 
às 12h e das 15h às 17h

Batismo:
Inscrições às terças-feiras, das 
9h às 12h e das 14h às 17h

Bênçãos de objetos 
(veículos, casas e outros):
marcar previamente na 
Secretaria Paroquial

Matrimônio:
Informações e entrega de docu-
mentos na Sec.Paroquial com a 
presença dos noivos

Direção Espiritual:
Às terças e quartas-feiras, das 
9h às 12h e das 15h às 17h. 
(Agendar com antecedência na 
Secretaria Paroquial)

Comunidades da Paróquia:
Região 1 - Assunção
São Benedito (Capela de São Benedito)
São Bento (Capela de São Benedito)
Santa Mãe de Deus e Lido (Capela Santa Izabel)
Região 2 - Sant’Anna - Sant’Anna (Vila Nova)
Região 3 - Convento - Rainha da Paz e Capela de São Francisco
Região 4 - Santa Clara - Santa Clara ( Jacaré)
Região 5 - São Pedro - São Pedro (Gamboa)
Região 6 - São José - São José (Peró)

Agenda 

das Comunidades:
Comunidade Santa Clara
Missas:
1º e 2º sábados do mês, às 18h
4º e 5º domingos do mês, às 10h30min
Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
segundas-feiras, às 19h30min
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min

Comunidade Santa Izabel - Bairro São Bento
Missas:
2ª sexta-feira do mês (Missa dos Enfermos), às 8h30min
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 19h30min
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h
Distribuição de Cestas Básicas: 2ª segunda-feira do mês

Comunidade São Pedro - Bairro Gamboa
Missas:
3º e 5º sábados do mês, às 18h
1º domingo do mês, às 10h30min
Culto Eucarístico e Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
sextas-feiras, às 19h30min
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min
Legião de Maria: terças-feiras, às 17h
Oração nas casas: sextas-feiras, às 19h30min

Comunidade São José - Bairro Peró
Missas:
Todos os domingos, às 10h30min
Celebração da Palavra e Adoração ao Santíssimo: 
sextas-feiras, às 19h
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min

Comunidade Rainha da Paz - Bairro Itajuru
Oração do Terço: segundas-feiras, às 19h
Culto Eucarístico: segundas-feiras, às 19h15min

Comunidade São Benedito - Bairro Passagem
Missas:
2ª quinta-feira do mês, às 19h30min
Legião de Maria: quartas-feiras, às 16h 
Culto seguido de louvor: quartas-feiras, às 19h30min

Comunidade Sant’Anna - Bairro Vila Nova
Missas:
4º sábado do mês, às 18h
2º e 3º domingos do mês, às 10h30min
Celebração da Palavra: 
segundas-feiras, às 19h30min (após o Terço com a Liga de São José)
Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
1ª segunda-feira do mês, das 8h às 18h
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h
Catequese: sábados – Livros I e II, das 15h às 17h
Distribuição de cestas básicas: 
toda última segunda-feira do mês, após a celebração da Palavra
Legião de Maria: terças-feiras – reunião dos dois grupos, das 15h às 
16h e das 17h às 18h
Oração do Terço: 
às segundas-feiras, Terço com a Liga de São José, às 19h; 
às quintas-feiras, Terço Mariano, às 19h; e às sextas-feiras, Terço 
com as crianças, às 19h, junto ao grupo da Liga de São José
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Vós, que confiastes aos seres humanos a tarefa de governar o mundo, 
concedei que o nosso trabalho vos dê glória e santifique os nossos irmãos e irmãs.

Na caminhada rumo à 
Páscoa do Senhor, elabora-
mos uma edição com o ob-
jetivo de proporcionar aos 
leitores uma melhor prepa-
ração para esse tempo es-
pecial, em que desejamos 
contemplar os passos de 
Jesus em sua paixão, morte 
e ressurreição. 

Para tanto, além de en-
tender o que a Semana 
Santa representa na Litur-
gia (Pág.3); preparamos 
um roteiro de como ela é 
tradicionalmente vivida em 
nossa comunidade paro-
quial (Págs.8 e 9); trazendo, 
ainda, toda a programação 
que seguiremos desde o 
Domingo de Ramos até o 
Domingo da Ressurreição 
do Senhor (Pág.16).

Pensando na vivência 
plena desse tempo, que 
nos convida a uma reconci-
liação com o Senhor, abor-
damos de modo especial o 
Sacramento da Confissão. 
Você vai saber o que ele re-
presenta na vida da Igreja 
e como fazer um exame de 
consciência para uma boa 
confissão.

Nesta Páscoa, recebe-
mos o convite irrecusável 
de reassumir com novo vi-
gor a nossa vocação batis-
mal. Já temos a certeza de 
que Cristo venceu. Agora 
só nos resta viver e celebrar 
essa vitória na esperança 
de que também nós ven-
ceremos, chamados que 
somos à luz, à vida, à liber-
dade, à alegria.

Feliz Páscoa!

Semana Santa:

Esta semana chama-se San-
ta porque nos introduz direta-
mente no mistério da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Cristo. 
Cada um desses acontecimen-
tos tem um conteúdo eminen-
temente profético e salvífico.

O fiel cristão – verdadei-
ramente apaixonado por Jesus 
Cristo – não pode deixar de 
acompanhar ativamente a Li-
turgia da Semana Santa. In-
felizmente, a maioria dos ca-
tólicos tem outras preferências 
na semana mais santa do ano. 
Não são capazes de “vigiar e 
orar” uma só hora com Jesus 
(cf. Mc 14, 37-38). 

Nós queremos acompanhar 
os passos de Cristo e sentir 
de perto o que vai acontecer a 
nosso melhor Amigo e Salva-
dor, procurando sentir o que 
Jesus sentia em seu coração ao 
se aproximar a Hora decisiva de 
glorificar o Pai. Ele viveu esses 
dias com mansidão e serenidade 
na presença do Pai. Seu coração 
estava inundado por uma imen-
sa ternura para com todos os fi-
lhos e filhas de Deus dispersos.

Mostremo-nos, pois, soli-
dários a Jesus. Passemos esta 
última semana de sua vida 
terrena com Ele, num último 
gesto de amor e amizade, re-
colhidos em oração fervorosa 
e contemplação profunda, 
de modo que a Páscoa do Se-
nhor seja um dia verdadeira-
mente “novo” para nós. 

Ao participarmos da bên-
ção e procissão de ramos, que-
remos homenagear a Cristo e 
proclamar publicamente a sua 
Divina Realeza. 

No Evangelho lido na 
Segunda-feira Santa, contem-
plamos Maria de Betânia un-
gindo os pés do Mestre com o 
perfume do amor e da grati-
dão. Na Terça-feira, Cristo re-
vela o que se passa no coração 
de Judas Iscariotes. Na Quar-
ta-feira, Mateus relata Cristo 
celebrando com os Apóstolos 
a festa da Páscoa judia e a trai-
ção de Judas. 

Na Quinta-feira Santa, 
pela manhã, é celebrada a 
Missa Crismal. Esta celebra-
ção, que o Bispo concelebra 
com o seu presbitério e dentro 
da qual consagra o santo cris-
ma e benze os óleos usados no 
Batismo e na unção dos enfer-
mos, é a manifestação da co-
munhão dos presbíteros com o 
seu Bispo.

No período vespertino, 
inicia-se o Tríduo Sacro. 
Com a celebração da Missa 
da Ceia do Senhor (cerimônia 
do Lava-pés), recordamos a 
instituição da Eucaristia e do 
sacerdócio católico, bem como 
o mandamento do amor com 
que Cristo nos amou até o fim 
(cf. Jo 13, 1). 

A Sexta-feira Santa é o 
grande dia de luto para a Igre-
ja. Não há Santa Missa, mas 
celebração da Paixão do Se-
nhor que consta de três partes: 
liturgia da Palavra, adoração 
da Cruz e sagrada Comunhão. 
Vivamos este dia em clima de 
silêncio e de extrema gratidão, 
contemplando a morte de Je-
sus na cruz por nosso amor. 

O Sábado Santo é dia de 
oração silenciosa e de pro-

funda contemplação junto ao 
túmulo de Jesus. São horas 
de solidão e de saudade... É 
ocasião para acompanharmos 
Nossa Senhora da Soledade 
e as santas mulheres junto ao 
túmulo de Jesus, sentindo com 
elas a medida do amor que 
Cristo suscita nos corações 
que O conhecem de perto. 

A Vigília Pascal, “a mãe 
de todas as vigílias”, na qual a 
Igreja espera, velando, a Res-
surreição de Cristo, compõe-se 
da liturgia da Luz, da liturgia 
da Palavra, da liturgia Batis-
mal e da liturgia Eucarística.

A participação no Mistério 
redentor de Cristo leva-nos 
a ser – no mundo descrente 
– testemunhas autênticas da 
Ressurreição de Cristo. Não 
podemos retardar o anúncio 
da ressurreição. Que a alegria 
de Cristo ressuscitado penetre 
nosso ser, domine nosso pen-
samento, tome conta de nossos 
sentimentos e ações. Precisa-
mos de gente que tenha feito 
experiência da ressurreição. 
Existe uma única prova de que 
Cristo tenha ressuscitado: que 
as pessoas vivam a Sua vida e 
se amem com o amor com que 
Ele nos ama... 

Guiados pela luz do círio 
pascal, e ressuscitados para 
uma vida nova de fé, esperan-
ça e amor, sejamos testemu-
nhas vivas da Ressurreição do 
Senhor Jesus. 

Que a Mãe do Ressuscita-
do nos aponte o caminho para 
Jesus Cristo, nosso único Sal-
vador.  

Dom Nelson Westrupp

tempo da misericórdia do Pai, da ternura do Filho e do amor do Espírito Santo

(Semana Santa: Leia reportagem especial nas páginas 8 e 9 e programação na página 16)

Escala dos Movimentos e Pastorais 
para a Vigília Pascal

21 e 22 de abril

Das 21h30min às 24h – MESCs e Acólitos
00h às 6h – Renovação Carismática Católica e Movimento de Equipes de Nossa Senhora
06h – Ordem Franciscana Secular
07h – Irmandade do Santíssimo Sacramento 
08h – Legião de Maria, Pastoral da Ressurreição, Apost. Guadalupe
09h – Pastoral da Sobriedade, Pastoral da Comunicação, Catequese, Pastoral dos Surdos 
10h – Movimento de Cursilhos e Cristandade, Vicentinos, Focolares, Pastoral do Batismo
11h – Pastoral da Saúde, Pastoral S.O.S., Perseverança, Coroinhas, Ap. Mãe Rainha,
12h – Pastoral da Aids, Pastoral do Dízimo, Catecumenato, Pastoral da Segunda União 
13h – Encontro de Casais com Cristo, Encontro de Adolescentes com Cristo, Pastoral da 
Juventude, Pastoral dos Noivos, Pastoral da Liturgia

Rádio Ave Maria e Santas Missas: 
transmissão volta ao normal

A partir da segunda semana de abril, as Santas Missas de domingo 
voltarão a ser transmitidas ao vivo pela TV.  As transmissões foram 

interrompidas em março, devido às obras nas instalações do                                                                                          
Centro de Comunicação Nossa Senhora da Assunção.

A programação da Rádio Ave Maria FM, que esteve fora do ar, foi normalizada 
depois da instalação de um novo transmissor.

A comissão Administrativa do Centro Cultural Nossa Senhora da Assunção, 
instituição mantenedora da Rádio Ave Maria FM, e a Pastoral da Comunicação, 

que com sua equipe de funcionários e voluntários coloca no ar as Santas Missas 
dominicais, agradecem a compreensão dos ouvintes e telespctadores.
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Livraria PAX CHRISTI

Bíblias Livros Terços Imagens 
Camisetas Canetas Cartões Cds

Chaveiros Artigos Católicos

A LIVRARIA DA NOSSA PARÓQUIA

ANEXO À MATRIZ HISTÓRICA(22) 3058-7106

Santuário Santa Paulina – Nova Trento, SC
Construído em homenagem 

à Santa Paulina e inspira-
da na espiritualidade da 

freira de vida simples, o Santuário 
Santa Paulina é um parque ecoló-
gico, onde você pode durante todo 
o dia passear, rezar, contemplar a 
natureza através de flores, plantas, 
cachoeiras, animais, pássaros e be-
las trilhas, enfim, a beleza da cria-
ção divina, além de poder sentir a 
presença de Santa Paulina em cada 
um dos marcos históricos dedicados 
a ela, como uma réplica do case-
bre em que morou, construído em 
1988, onde estão expostos docu-
mentos referentes a sua vida. 

O Complexo oferece, ainda, ou-
tros locais de visitação, tais como 
a Ermida Santa Paulina, a Igre-
ja de Vígolo (Santuário de Nossa 
Senhora de Lourdes), o Oratório 
de Nossa Senhora Aparecida e o 
Cenário da Vida de Santa Paulina. 
Este último apresenta partes im-
portantes da vida da Santa, como 
alguns acontecimentos vividos em 
Vígolo Vattaro (Trento-Itália), a 
partida da França e ainda fatos por 
ela vivenciados em São Paulo – no 
Ipiranga e em Bragança.

 No centenário da Congre-
gação fundada pela Santa, foi er-
guida uma imagem da mesma, feita 
de bronze, com 3 metros de altura, 
sobre um pedestal com mais 3 me-
tros. Tendo a Cruz na mão esquerda 
e, na direita, a enxada, recordação 
da oração constante e intensa, asso-
ciada ao trabalho árduo de cultivar 
a terra para obter o alimento ne-

cessário para as suas seguidoras, os 
órfãos e os idosos abandonados. Da 
Colina é possível acessar a Vereda 
da Paz, um lindo caminho por den-
tro da mata, de aproximadamente 
80 metros, onde está erguido um 
oratório dedicado a Nossa Senhora 
Rainha da Paz. 

Segundo a assessoria de im-
prensa do Santuário, pelo menos 
três mil visitantes, em média, che-
gam ao local todos os dias desde 
o início das férias de verão. O nú-
mero de romeiros dobra nos finais 
de semana e soma mais de 100 mil 
pessoas por mês.

Toda esta estrutura - com inú-
meros restaurantes, lojas e hotéis - 
é dedicadamente organizada pelas 
Irmãzinhas da Congregação fun-
dada por Santa Paulina, possibili-
tando a todos aqueles que visitam 
o Santuário desfrutar de uma boa 
estadia.

Prof. Mateus R. V. Silva

Fontes: 
www.santuariosantapaulina.org.br; 
www.hagah.com.br;
www.ndonline.com.br;
www.belasantacatarina.com.br

Vamos colorir?
Campanha da Fraternidade 2011

Fraternidade e vida no planeta

Devemos abrir o nosso coração para 
o que Deus fala sobre a natureza: 

“A criação geme em dores de parto” – (Rm 8, 22)

O planeta está com febre

O planeta ferido reage
Os ursos polares estão 

ficando sem casa 
com o derretimento 

das geleiras

A poluição das águas 
compromete a vida no planeta

Comunidade homenageia São José
Fieis de diversas lo-

calidades foram à 
comunidade de São 

José, no Peró, no dia 19 de 
março, manifestar sua de-
voção ao santo padroeiro 
do bairro.

A homenagem ao patro-
no da Sagrada Família co-
meçou com uma procissão, 
seguida da oração do Terço 
e com a Santa Missa , ce-
lebrada pelo Monsenhor 
Valdir Mesquita.

Durante a Santa Missa, 
foram apresentados os no-
vos coroinhas da comuni-
dade.
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ATENção
Senhores Coordenadores: 

Favor enviar a agenda de sua 
Pastoral ou Movimento até 
o dia 15 de cada mês, para 
divulgação nas edições do 

Jornal Sal e Luz. Enviar para o 
endereço: 

saleluz@pnsassuncao.org.br

AGENDA
das Pastorais

e Movimentos

por Padre Ricardo Mota

Pastoral da Aids

Segundas-feiras 

6h30min: café-da-manhã
Local: Hospital Dia (anexo 
ao HCE)

Quintas-feiras

14h: distribuição de roupas, 
calçados e acessórios
Local: sede da Pastoral 
(antiga Casa Paroquial)
Responsável: Zezé

Pastoral da 
Sobriedade

Segundas-feiras 

19h: Reuniões
Local: Salão Paroquial

Pastoral da 
Terceira Idade

Quartas-feiras

14h: Reuniões
Local: Salão Social

A Penitência é a volta. Quase 
todo dia caímos e nos levantamos. 
Pequenas quedas e grandes tombos. 
Ninguém quer ficar no chão. Pisamos 
em falso porque não enxergamos 
bem os passos e o caminho de Jesus. 
Erramos de caminho. Atrapalhamos 
a caminhada uns dos outros. Deus 
sempre dá a mão para a gente se 
deixar reconduzir. No sacramento da 
Penitência celebramos a coragem de 
pegar de novo na mão de Deus e vol-
tar a andar no caminho d’Ele, que é o 
caminho da irmandade.

Aqueles que se aproximam do 
sacramento da Penitência obtêm da 
misericórdia divina o perdão da ofen-
sa feita a Deus e ao mesmo tempo são 
reconciliados com a Igreja que feriram 
pecando, e a qual colabora para sua 
conversão com caridade, exemplo 
e orações. A confissão consiste em 
um sacramento instituído por Jesus 
Cristo no qual o sacerdote perdoa os 
pecados cometidos depois do batis-
mo. Sobre o sacramento da Confissão, 
devemos analisar o seguinte:

os homens pecam

Diz a Sagrada Escritura: “O justo 
cai sete vezes por dia” (Prov 24, 16). E 
se o próprio justo cai sete vezes, que 
será do pobre que não é justo?

“Não há homem que não peque” 
(Ecl 7, 21).

“Aquele que diz que não tem pe-
cado faz Deus mentiroso” (1 Jo 1, 10).

O “Livre Arbítrio” humano permite 
ao homem realizar atos contrários ao 
seu criador.

É necessário obter 
o perdão desses pecados

“Nesta porta do Senhor, só o justo 
pode entrar” (Sl 117, 20).

“Não sabeis que os pecadores 
não possuirão o reino de Deus?” (1 
Cor 6, 9).

Portanto, para entrar no Reino de 
Deus, é necessário obter o perdão dos 
pecados. 

A confissão deve ser feita a um padre

Pelo próprio livro dos Atos dos 
Apóstolos, quando se afirma que o 
convertido “vinha fazer a confissão”, 
fica claro que era necessário um des-

locamento da pessoa para realizar a 
confissão junto aos Apóstolos, pois o 
verbo “vir” é usado por quem recebe 
a visita do penitente. Se a confissão 
fosse direta com Deus, bastaria pedir 
perdão de seus pecados, sem precisar 
‘ir’ até a Igreja.

Aliás, São Tiago é explícito a esse 
respeito: “confessai os vossos pecados 
uns aos outros, diz ele, e orai uns pelos 
outros, a fim de que sejais salvos” (Tgo 
5, 16). Isto é, confessai vossos pecados 
a um homem, que tenha recebido o 
poder de perdoá-los. De qualquer for-
ma, a instituição do Sacramento deixa 
claro o poder que Nosso Senhor con-
feriu à sua Igreja.

Sem a vontade de se confessar 
com um outro homem, o pecador 
demonstra que seu arrependimento 
não é profundo, pois ele não se enver-
gonha mais de ofender a Deus do que 
de expor sua honra. No fundo, ama a 
si mesmo mais do que a Deus e pode 
cometer um outro pecado, ainda mais 
grave, contra o primeiro mandamen-
to: Amar a Deus sobre todas as coisas.

Contrição e Atrição

A Contrição consiste em pedir o 
perdão de seus pecados por amor de 
Deus. A atrição, por sua vez, consiste 
em pedir o perdão dos pecados por 
temor do inferno.

A primeira, contrição (chamada 
de contrição perfeita), apaga os pe-
cados da pessoa antes mesmo da 
confissão. Todavia, só é verdadeira se 
há a disposição de se confessar com 
um padre. Foi desta forma que se 
salvaram os justos do Antigo Testa-
mento. A atrição só é válida através 
do sacramento da confissão, o qual é 
eficaz mesmo se há apenas “medo do 
inferno”.

Ninguém duvida de que o sincero 
arrependimento dos pecados, com 
firme propósito de não pecar mais, e 
satisfação feita a Deus e aos prejudi-
cados, eram, no Antigo Testamento, 
condições necessárias e suficientes 
para obter o perdão de Deus. O mes-
mo vale ainda hoje para todos os que 
desconhecem Nosso Senhor Jesus 
Cristo e seu Evangelho (desde que si-
gam a Lei Natural) e para os que não 
têm como se confessar (desde que 
tenham um ato de contrição perfei-
ta). Mas quem, em seu orgulho, não 

O Sacramento da Confissão
Prepare-se bem para a 

confissão

Para você fazer uma boa 
confissão é preciso examinar 
a sua consciência, com a luz 
do Espírito Santo, com co-
ragem, e nada a esconder do 
sacerdote, que ali representa 
o próprio Jesus. 

1- Amo a Deus mais do que 
as coisas, as pessoas, os meus 
programas? 
2- Ou será que eu tenho 
adorado deuses falsos, como 
o prazer do sexo, antes ou 
fora do casamento, o prazer 
da gula, o orgulho de apare-
cer, a vaidade de me exibir, 
de querer ser “o bom”, etc.? 
3- Eu tenho, contra a lei de 
Deus, buscado poder, co-
nhecimento, riquezas, solu-
ções para meus problemas 
em coisas proibidas, como: 
horóscopos, mapa astral, lei-
tura de cartas, búzios, tarôs, 
pirâmides, cristais, espiritis-
mo, macumba, candomblé, 
magia negra, invocação dos 
mortos, leitura das mãos, 
etc.? Tenho cultivado su-
perstições? Figas, amuletos, 
duendes, gnomos e coisas 
parecidas? Procuro ouvir 
músicas que me influenciam 
provocando alienação, vio-
lência, desejo de sexo, rebel-
dia e depravação? 
4- Eu rezo, confio em Deus, 
procuro a Igreja, participo da 
Santa Missa nos domingos? 
Eu me confesso? Comungo?

5- Eu leio os Evangelhos, 
a Palavra Viva de Jesus? ou 
será que Ele é um desconhe-
cido para mim? 
6- Eu respeito, amo e defen-
do Deus, Nossa Senhora, os 
Anjos, os Santos, as coisas 
sagradas, ou será que sou um 
blasfemador que age como 
um inimigo de Jesus? 
7- Eu amo, honro, ajudo os 
meus pais, ou meus irmãos, 
a minha família? Ou será 
que eu sou “um problema a 
mais” dentro da minha casa? 
Eu faço os meus pais chora-
rem? Eu sou um filho que só 
sabe exigir e exigir? Eu min-
to e sou fingido com eles? 
8- Vivo o mandamento: 
“Honrar pai e mãe”? 
9- Como vai o meu namoro? 
Faço da (do) minha (meu) 
namorada (o) um objeto de 
prazer para mim? Como um 
cigarro que eu fumo e jogo 
a “bita” fora? Ela (e) é uma 
“pessoa” com a qual quero 
conviver ou é apenas uma 
“coisa” para me dar prazer? 
10- Eu vivo a vida sexu-
al antes do casamento, fora 
do plano de Deus? Eu peco 
por pensamentos, palavras, 
atos, quanto a esses assuntos: 
masturbação, revistas por-
nográficas, filmes, desfiles 
eróticos, roupas provocantes? 
Vivo o homossexualismo? 
11- Eu respeito meu corpo e 
a minha saúde que são dons 
de Deus? Ou será que eu 
destruo o meu corpo, que é 
o templo do Espírito Santo, 

Exame de Consciência para antes da Confissão
(Autoria: Padre Ricardo Mota – Vigário Paroquial – Paróquia de Nossa Senhora da Assunção)

com a prostituição, com as 
drogas, as aventuras de alto 
risco, brigas, violências, pro-
vocações, etc.? 
12- Sou honesto? Ou será 
que tapeio os outros? Enga-
no meus pais? Pego dinheiro 
escondido deles? Será que eu 
roubei algo de alguém, mes-
mo que seja algo sem muito 
valor? Já devolvi? 
13- Fiz mal para alguém? 
Feri alguém por palavras, 
pensamentos, atitudes, ta-
pas, com armas? Neguei o 
meu perdão a alguém? De-
sejei vingança? Tenho ódio 
de alguém? 
14- Eu falo mal dos outros? 
Vivo fofocando, destruindo 
a honra e o bom nome das 
pessoas? Sou caluniador e 
mexeriqueiro? Vivo julgando 
e condenando os outros? Sou 
compassivo, paciente, man-
so? Sei perdoar, como Jesus 
manda? 
15- Sou humilde, simples, 
prestativo, amigo de verdade? 
16- Vivo a caridade, sei so-
frer para ajudar a quem pre-
cisa de mim? 
17- Partilho o que tenho com 
os irmãos ou sou egoísta? 
18- Sou desapegado das coi-
sas materiais, do dinheiro? 
19- Sou guloso, vivo só para 
comer, ou como para viver? 
20- Eu bebo sem controle? 
Deixo que o álcool destrua 
minha vida e desgrace a mi-
nha família? 
21- Sou preguiçoso? Não tra-
balho direito? Deixo todas as 

minhas coisas jogadas e mal-
arrumadas, estragando-se? 
22- Sinto raiva de alguém 
e não perdôo o mal que me 
fizeram? Desejo vingança 
contra alguém? Sou maldo-
so? 
23- Sou invejoso? Ciumen-
to? Vivo desejando o mal 
para os outros? 

Ato de Contrição para 
depois da Confissão

Breve:
Meu Deus, eu me arre-

pendo de todo o coração de 
vos Ter ofendido, porque sois 
tão bom e amável. Prometo, 
com a vossa graça, esforçar-
me para ser bom. 

Meu Jesus, misericórdia!

Completo:
Senhor meu Jesus Cristo, 

Deus e homem verdadeiro, 
Criador e Redentor meu: por 
serdes Vós quem sois, suma-
mente bom e digno de ser 
amado sobre todas as coisas, 
e porque Vos amo e estimo, 
pesa-me, Senhor, de todo 
o meu coração, de Vos Ter 
ofendido; pesa-me também 
de Ter perdido o céu e me-
recido o inferno; e proponho 
firmemente, ajudado com 
o auxílio de Vossa divina 
graça, emendar-me e nunca 
mais Vos tornar a ofender. 
Espero alcançar o perdão 
de minhas culpas pela Vossa 
infinita misericórdia.

Amém.

acredita nas palavras de Cristo Res-
suscitado, com as quais ele instituiu o 
sacramento da penitência, e por isso 
não quer se confessar, não receberá o 
perdão, pois não ama a Deus verda-
deiramente.

Cada pecado é um ato de orgulho 
e desobediência contra Deus. Por isso 
“Cristo se humilhou e tornou-se obe-
diente até a morte, e morte na Cruz” 
(Flp 2, 8) para expiar o orgulho e a 
desobediência dos nossos pecados, e 
nos merecer o perdão. Por isso ele exi-
ge de nós este ato de humildade e de 
obediência, na Confissão sacramen-
tal, na qual confessamos os nossos 
pecados diante do seu representante, 
legitimamente ordenado. E, confor-
me a sua promessa: “Quem se humi-
lha, será exaltado, e quem se exalta, 
será humilhado” (Lc 18, 14).

Alguns protestantes aliciam os 
católicos para sua seita com a promes-
sa de que, depois do batismo (pela 
imersão), estariam livres de qualquer 
pecado e nem poderiam mais pecar! 
Conseqüentemente, concluem que 
não haveria necessidade de confissão. 
Apóiam esta afirmação nas palavras 
bíblicas de (1 Jo 3, 6 e 9). Todavia, basta 
confrontar essa passagem com outra, 
do próprio João Apóstolo (1 Jo 1, 8-10), 
para perceber que a conclusão é pre-
cipitada: “Se dissermos que não temos 
pecado algum, enganamo-nos a nós 
mesmos, e a verdade não está em nós. 
Se confessarmos os nossos pecados, 
Ele é fiel e justo, e nos perdoa os nos-
sos pecados, e nos purifica de toda a 
iniqüidade. Se dissermos que não te-
mos pecado, taxamo-Lo de mentiroso, 
e a sua palavra não está em nós”.

Portanto, todos os homens neces-
sitam de misericórdia divina; e os sin-
ceros seguidores da Bíblia recebem-
na, agradecidos, no sacramento da 
Confissão.

o que é necessário 
para uma confissão ser eficaz?

1- exame de consciência; 
2- ter arrependimento (atrição ou 
contrição); 
3- propósito de não recair no pecado 
e de evitar as circunstâncias que o 
favoreçam; 
4- confessar-se sem omitir nada; 
5- cumprir a penitência estabelecida 
pelo confessor.

Será realizado no dia 13, 
quarta-feira, o mutirão de 
confissões na Igreja Matriz 
Auxiliar de Nossa Senhora 
da Assunção. O atendimen-
to será feito por sete sacer-
dotes a partir das 17h.

O mutirão acontece to-
dos os anos para dar oportu-

nidade aos fieis de se prepa-
rarem de fato para a Páscoa 
do Senhor, que será come-
morada no dia 24 de abril.

O mutirão será realizado 
em várias igrejas e capelas 
do Vicariato, do dia 6 ao dia 
14, conforme programação 
a seguir:

Dia 6 de abril – Quarta-feira:
- Nossa Senhora de Fátima 
e São Pedro e São Paulo  
(Unamar - Cabo Frio), 
a partir das 18h

 - Nossa Senhora da Esperança
(Jardim Esperança - Cabo Frio), 
a partir das 18h

- Nossa Senhora da Conceição 
(Saquarema)*

Dia 7 de abril – Quinta-feira:
- São João Batista
(São João - São Pedro da Aldeia)*

- Nossa Senhora Aparecida
(Bananeiras - Araruama)*

Dia 8 de abril – Sexta-feira:
- Sant´Anna e Santa Rita 
(Manguinhos - Búzios)*

- Imaculada Conceição
(Centro - Iguaba Grande)*

Dia 11 de abril – Segunda-feira
- São Vicente de Paulo 
(São Vicente - Araruama)*

- São Cristóvão
(São Cristóvão - Cabo Frio), 
a partir das 18h

Dia 12 de abril – Terça-feira
- Nossa Senhora de Nazareth
(Centro - Saquarema)*

- São Pedro (Centro - São Pedro 
da Aldeia)*

Dia 13 de abril – Quarta-feira
- Nossa Senhora da Assunção
(Centro - Cabo Frio), 
a partir das 17h

- São Sebastião 
(Centro - Araruama)*

Dia 14 de abril – Quinta-feira
- Santo Antônio 
(Bacaxá - Saquarema)*

- Sagrado Coração de Jesus
(Centro  - Arraial do Cabo)*

Confira a programação:

* Consultar o horário nas 
respectivas Paróquias

Paróquia faz Mutirão de Confissões no dia 13
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O ponto de encontro 
dos paroquianos
de Nossa Senhora da Assunção

O ponto de encontro 
dos paroquianos
de Nossa Senhora da Assunção

PROGRAMA

À Luz da Fé
com Cida Lopes

ESPECIAL

Sexta-feira Santa: 

Veneração da Cruz
A Cruz é apresentada solenemente à comu-

nidade, cantando três vezes a aclamação: “Eis o 
lenho da Cruz, onde esteve pregada a salvação 
do mundo. Ó Vinde. Adoremos”; e todos ajoe-
lhados uns instantes de cada vez. Então, os fieis 
vão em procissão venerar a Cruz pessoalmen-
te enquanto são cantados louvores ao Cristo na 
Cruz. Após a cerimônia da Cruz, é realizada a 
Procissão do Senhor Morto.

Procissão da Ressurreição

Celebramos neste dia santo o mistério central de nossa vida cristã: a 
vitória da graça sobre o pecado e a inauguração de um novo tempo. Tempo 
de graça, de esperança e de paz no Senhor Ressuscitado!

Exposição do Senhor Morto, 
para veneração dos fiéis, numa igre-
ja, enquanto na outra os fiéis estão 
beijando a Cruz;

Encerrando as celebrações da 
Sexta-feira da Paixão, temos a Pro-
cissão do Senhor Morto, onde se-
guimos em silêncio e respeito, o 
esquife com o Senhor Morto e o 
andor com Nossa Senhora das Do-
res, acompanhados por sons fúne-
bres tocados pela banda.

A Celebração
Nesse dia, em todo o mundo não se celebra Missa. Nesta celebração, 

não se acende a luz e a igreja permanece no escuro durante toda a tarde. 
Recordamos a morte de Jesus. 

Os ministros se prostram no chão frente ao altar no começo da ceri-
mônia. São a imagem da humanidade rebaixada e oprimida, e ao mesmo 
tempo penitente que implora perdão por seus pecados.

Sábado Santo

Domingo da Ressurreição

No dia do silêncio a comunidade 
cristã vela junto ao sepulcro. Calam 
os sinos e os instrumentos. O altar 
está despojado; o sacrário aberto e 
vazio. O Sábado é um dia de medi-
tação e silêncio. Cristo está no se-
pulcro e junto a Ele, como sua Mãe 
Maria, está a Igreja.

Vigília Pascal
À noite, há uma Vigília em hon-

ra ao Senhor, de maneira que os fieis 
tenham acesas as lâmpadas como os 
que aguardam a seu Senhor quan-
do chega, para que, ao chegar, os 
encontre em vigília e os faça sentar 
em sua mesa. Toda a celebração da 
Vigília Pascal é realizada durante 
a noite, de tal maneira que não se 
deva começar antes de anoitecer, ou 
se termine a aurora do Domingo. 

A missa ainda que se celebre an-

tes da meia noite, é a Missa Pascal 
do Domingo da Ressurreição. A 
Noite Pascal tem duas partes cen-
trais: a Palavra e o Sacramento. 

A tudo isso antecede um especial 
rito de entrada constando do rito da 
luz, que brilha em meio à noite, e o 
pregão Pascal, lírico e solene. Todos 
estes elementos especiais da Vigília 
querem ressaltar o conteúdo funda-
mental da Noite: a Páscoa do Senhor, 
a sua passagem da Morte à Vida. 

Em algumas cidades do Brasil 
há o costume de se fazer a procissão 
do Cristo Ressuscitado logo após as 
cerimônias do Sábado Santo. Em 
outras, essa procissão é feita bem de 
madrugada, no Domingo da Res-
surreição, ao nascer do sol. Leva-se 
o Santíssimo Sacramento ou então 

uma imagem do Cristo-Ressusci-
tado. Normalmente, há uma ban-
da musical que entoa cânticos de 
vitória, hinos marciais religiosos. 
Tem-se o costume de soltar fogue-
tes e o repicar solene de sinos. Essas 
procissões estão desaparecendo nas 
grandes e médias cidades. 

Os homens saem de uma igreja 
com a imagem de Nosso Senhor 
dos Passos e as mulheres saem de 
outra igreja com Nossa Senhora das 
Dores. Acontece então o doloroso 
encontro entre a Mãe e o Filho. O 
sacerdote proclama o célebre Ser-
mão das Sete Palavras (que na ver-
dade são sete frases), fazendo uma 
reflexão e chamando o povo à con-
versão e à penitência. 

Procissão do Encontro - 
Nosso Senhor dos Passos 
e Nossa Senhora das Dores

ESPECIAL

O que vivemos na Semana Santa

As Sete Dores de Maria 

Em nossa Paróquia, os fieis saem em procissão com a 
imagem de Nossa Senhora das Dores. Durante a procissão, 
é feita uma meditação sobre as dores de Nossa Senhora.

Desnudação do Altar
Tem a finalidade de tirar da igreja todas as manifestações de ale-

gria e de festa, expressando grande e respeitoso silêncio pela Paixão e 
Morte de Jesus. Os altares ficam assim desnudados até a Vigília Pascal.

Celebra-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 
poucos dias antes de sofrer a Paixão, morte e ressurreição. 
É assim chamado porque o povo cortou ramos de árvores e 
folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde Jesus pas-
sava montado num jumento. 

A celebração começa fora da igreja, onde é proclamado 
o Evangelho. O sacerdote procede à bênção e aspersão dos 
ramos e inicia a procissão até a igreja principal, onde é dada 
continuidade à Santa Missa.

Quarta-feira Santa

Santos Óleos
Em nossa Paróquia, os fieis saem em procissão com a imagem 

de Nossa Senhora das Dores. Durante a procissão, é feita uma 
meditação sobre as dores de Nossa Senhora.

Instituição da Eucaristia
Na véspera da festa da Páscoa, como Jesus sabia que havia chegado 

a sua hora de passar deste mundo para o Pai, abriu caminho a um ver-
dadeiro amanhecer: a nova Páscoa. A Eucaristia foi instituída durante a 
noite, preparando antecipadamente a manhã da Ressurreição.

Lava-Pés
De acordo com a tradição judia, 

o escravo lavava os pés do senhor, 
e algumas vezes as esposas lavavam 
os pés do marido ou os filhos lava-
vam os do pai. O gesto de lavar os 
pés nos lembra que estamos frente 
a um Deus que se torna pequeno e 
pobre, que assume o lugar de servo 
ou escravo. 

Transladação do Santíssimo
Após a Comunhão, o Santíssimo é transladado solenemente em 

procissão e a comunidade é convidada a permanecer em adoração. O 
significado é de ação de graças pela eucaristia e pela salvação que cele-
bramos nestes dias do Tríduo Pascal.

Quinta-feira SantaDomingo de Ramos

Veja a programação da Semana Santa na pág 16 e a escala da Vigília Pascal na pág 2

Procissão do Senhor Morto
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A Pastoral do Dízimo felicita os aniversariantes e roga a Deus que 
continue derramando graças e bênçãos sobre todos! PARABÉNS!

Aniversariantes do mês

Meus irmãos; minhas irmãs.
Louvemos sempre ao Senhor, nosso 

Deus, por todo “bem”; por toda “graça”, e co-
piosas “bênçãos” que nos confere à cada dia.

Vivamos intensamente este tempo do 
“Mistério Pascal” para reanimação da nossa 
caminhada, rumo à Casa do Pai. Reavivemos 
nossa fé, e, em tudo, e por tudo, Deus seja 
sempre louvado!

Antes de reiniciarmos nosso relato sobre 
a história da nossa Igreja em Cabo Frio, que-
remos esclarecer que, quando no capítulo 
anterior nos referimos ao saudoso “Titinho”, o 
célebre artista da marcenaria, em Cabo Frio, 
e que, nos idos dos anos 60 trabalhou na res-
tauração da Igreja Matriz, dizíamos, nós, para 
melhor identificação dessa figura que foi tão 
querida em Cabo Frio, que, era ele, “pai do 
nosso irmão Dr. Renato Figueiredo que ainda 
hoje  caminha conosco na Igreja”; e assim, fa-
zemos aqui um reparo para não incorrermos 
em discrepância, e dizermos: “Titinho, pai 
também de nossa amada irmã Aparecida, e 
Esposo de nossa tão querida irmã, Nilza, ir-
mãs amadas, que também continuam firmes 
na caminhada, perseverantes e fiéis à Igreja 
de Cristo Jesus”. Assim, esclarecemos em re-
paro ao nosso esquecimento. Aliás, pintado 
pela nossa irmã Aparecida, e doado à nossa 
Matriz, belíssimo “quadro com a Imagem de 
Nossa Senhora”, como podemos contemplar, 
na ala esquerda da nossa Igreja em direção 
à Sacristia. Fica aqui, também, esse registro, 
como história da nossa Igreja. 

Como dissemos, estamos no ano de 
1960, entre outros acontecimentos, encon-
tramos as comemorações e festividades em 
honra da Virgem Aparecida de Cabo Frio, 
Nossa Senhora da Conceição, o que ocorria 
sempre nos dias 24 de setembro. Assim, nos 
dias 21, 22 e 23 daquele mês, celebrou-se o 
“solene tríduo” em sua homenagem, com as 
pregações feitas pelo Pároco de São Pedro 
da Aldeia, Padre Júlio Albano, orador sacro 
de comprovada espiritualidade, com o qual 
tivemos a oportunidade de convivência, em 
virtude de que, como congregado mariano, 
participávamos das freqüentes reuniões e 
“concentrações marianas” que aconteciam 
na sua Paróquia. Assim, as festividades em 
honra de Nossa Senhora Aparecida, acon-
teceram com a “missa festiva” no seu dia, 
24.09.1960, tendo sido uma festa bem es-
piritual (como está escrito), culminando 
com as “quermesses” na Praça, em frente à 
Matriz.     

Registra-se, ainda, como acontecimen-
to importante na cidade, no dia 30.09.1960, 
a presença do Candidato à Presidência da 
República, o Sr. Jânio Quadros, quando aqui 
estivera acompanhado de muitos políticos, 
inclusive os da cidade, e ainda do General 
Juarez Távora, figura de grande influência 
política à época, e com presença assídua em 

Cabo Frio, como em São Pedro da Aldeia, 
onde possuía sua residência de veraneio. 
Todos os visitantes ocupando o “Coreto da 
Praça” onde fizeram seus discursos, com 
grande afluência da população, pois a pra-
ça na frente da Matriz estava toda ocupada 
(como está escrito).  

Registra-se, ainda, como acontecimen-
to não menos importante, “o lançamento 
da pedra fundamental” da Capela de Nossa 
Senhora de Fátima, no Porto do Carro, dia 
09.10.1960. Foi um acontecimento de rele-
vante importância, com celebração de mis-
sa solene pelo Vigário Frei Renato, e com a 
presença do “Coro de Santa Cecília” dirigido 
por Frei Adjuto, e participação de grande 
número de fiéis de nossa comunidade, e 
comunidades vizinhas.

Nesse mesmo mês, dia 20.10.1960, 
outro acontecimento, porém de grande 
tristeza para a comunidade católica. Acon-
teceu o “roubo” (como está escrito), que, 
poderíamos dizer: o “furto”, termo mais 
apropriado, subtração de coisa alheia, (ato 
que se pratica mediante ocultação ou dissi-
mulação), considerando que, o “roubo” se-
ria: (ato praticado mediante grave ameaça 
ou violência). Mas, aconteceu, a subtração, 
o desaparecimento da Imagem Milagrosa 
de Nossa Senhora, a Virgem Aparecida de 
Cabo Frio, estando assim registrado: “o dia 
20.X.60, foi talvez o dia mais agitado de 
Cabo Frio, pois, neste dia, homens sem 
escrúpulo roubaram a Imagem Milagro-
sa da Virgem Aparecida, do seu artístico 
altar. Porém, poucas horas depois, es-
tavam presos os ladrões, interceptados 
pela Polícia  em São Pedro da Aldeia, e 
trazidos para a Delegacia de Cabo Frio, 
e assim, a  Imagem de volta à Cabo Frio, 
Às 18 horas do outro dia, como está es-
crito, a Imagem saiu da Delegacia, sendo 
reconduzida, em procissão, pelos fiéis, 
para sua re-entronização em seu “altar”.

Foi um acontecimento de grande 
repercussão, com detalhes do furto e da 
prisão dos ladrões relatados pelo Jornal 
“ o Globo” de 22.10.1960 (Tudo como está 
escrito)!

Vale, contudo, aqui ressaltar, que, tem-
pos depois a referida Imagem foi roubada 
novamente, por ladrões que, na calada da 
noite adentraram à Igreja e a levaram defi-
nitivamente. Apesar dos esforços, e diligên-
cias no sentido de recuperá-la, nunca mais 
foi encontrada. A Imagem que se encontra 
hoje no seu altar, é uma réplica. Trata-se de 
assunto que, por certo, haveremos de abor-
dar com mais detalhes na ocasião em que 
chegarmos aos referidos registros.

Assim, contamos um pouco mais sobre 
a história da nossa Igreja em Cabo Frio. Fi-
quemos na Paz, e na Alegria do Senhor. E, 
saudemos Maria, nossa Mãe. Salve Maria!.

X X X I X

01- São Hugo 

02- São Francisco de Paula

03- São Luís Scrosoppi

04- Santo Isidoro de Sevilha

05- São Vicente Ferrer

06- São Marcelino

07- São João Batista de La 
Salle

08- Santo João de Deus

09- Santa Maria de Cléofas

10- Santa madalena de 
Canossa

11- Santa Gema Galgani

12 São Júlio I

13 São Martinho I

14- Dia Santa Liduína (Lidvina)

15- Cesar de Bus

16- Santa Bernadete 
Soubirous

17- Santo Aniceto

18- São Galdino

19- Santo Expedito

20- São Teodoro

21- Santo Anselmo

22- São Caio

23- São Jorge

24- São Fidelis de 
Sigmaringen

25- São Marcos

26- Santo Anacleto

27- Santa Zita

28- São Pedro Chanel

29- Santa Catarina de Sena

30- São José Benedito 
Cotolengo

ENS e a Campanha da Fraternidade
Todas as Equipes de 

Nossa Senhora que com-
põem o Setor Lagos se reu-
niram em grupos nas resi-
dências, no dia 16 de março, 
para realizar a Equipe Mis-

01 – Raimundo Luiz Neves Nogueira
02 – Marly Sampaio Loureiro
03 – Jair Bandeira dos Santos, Maura Alves dos Santos,    
 Manoel Pinto da Conceição
04 – Dercy Ferreira, Maria Nazaré Gonçalves dos Santos,    
 Leandro Tardelli Henriques, Luis Augusto de Araújo
05 – Olevy da Conceição Souza, Maria Irene Morais da Silva
06 – Antônio Ribeiro de Abreu Filho, Ediméa dos Santos Gago,    
 Carla Maria do Valle Rocha, Maria Zélia Moreira
07 – Sílvio José da Silva Ferreira, Andréa Cordeiro da Fonsêca
08 – Maria de Oliveira Ramos, Guálter Tavares Filho
09 – Eliete dos Santos, Maria dos Anjos Conceição S. Ramalho
10 – Ângelo Rodrigues Tavares, Suely Noanta Santiago
11 – Vanda Maria N. Gonçalves, Carmen Thereza Póvoas Ribeiro,    
 Lucas da Cruz Carvalho
12 – Valdocir Rosa de Melo, Verônica Schiavon Mól, Jeane A. R. Terra,   
 José Marciano da Silva
13 – Elson Angelim de Lima Filho, Maria das Dores Guimarães de Azevedo
14 – Maria da Penha Ferreira Porto Terra, Adelino Barcellos Filho
15 – Cláudio de Azevedo Machado, Severino Lopes da Silva,    
 Carlota Maria Lopes da Fonsêca, Alexandre Guerra Peixe
16 – Jane Barreto Turra, Maria das Graças Crispim Rosa
17 – Sylvia Maria Nogueira Nelson de Mello, Maria Moura Quintal Alvarenga,  
 Janete Terra, Zelibel Monteiro Soares, Vera Lúcia Coutinho Moreira,   
 Ivan Rui de Souza, Ivone de Oliveira
18 – Luíza Maria Neves Nogueira, Emilce Reis
19 – Rosa da Conceição Julião Neves, Norma Ivo Correa
20 – Ricardo Neves Bastos
21 – Sônia Nazar, Ieda Maria P. J. de Castro Lira, Marco Aurélio Ribeiro,   
 Maria Lúcia Caruso Cavallaro Ferreira, Penha Margarete S. G. Mendonça
22 – José Carlos Bernardo, Vilma Reis de Souza, Thiago Ferreira Fernandes
23 – Ieda Altair Carvalho Araújo, Maryane das Neves Araújo,    
 Iracema da Silva Martins, Maria Francisca de Souza
24 – João Guilherme de Souza Lobo, Eduardo Tilli de Souza
25 – Daracy Dinuci Francisconi, Sidney Gonçalves dos Santos
26 – Valéria Caputo Monachesi Marinho, Maria Garcia de Paiva,    
 Mario da Silva Vieira
27 – Rosa Maria dos Santos, Lucy de Fátima Ferreira Alves,    
 Luiz Cláudio da Penha Lima, Wagner Rodrigues da Costa Cabral
28 – Luciano José Santos Figueiredo, Rosana Santos Almeida,    
 Rolxani de Carvalho Maciel
29 – Iran Alex Paiva Lima, Maria de Lourdes Marinho de Barros,    
 Isolda Albuquerque Garcia Coelho, Mary Midões de Souza,    
 Luciana Mureb Santos
30 – Levina Barbosa da Silva, José Maria Baptista Lima, Regina Ferreira da Silva,  
 Elizabeth de Oliveira Redon

ta, que tem a finalidade de 
misturar casais de diferen-
tes Equipes para partilhar 
testemunhos e experiências. 

O encontro, que teve como 
tema a Campanha da Frater-

nidade deste ano, representou 
mais uma oportunidade para 
os casais equipistas refletirem 
sobre sua missão na Igreja e no 
mundo.

Quaresma
As ENS participaram, 

ainda, da Via Sacra reali-
zada na Paróquia durante 
a Quaresma. No dia 11 de 
março, foi celebrada Santa 
Missa no Convento Nos-
sa Senhora dos Anjos e, 
em seguida, a Via Sacra no 
Morro de Nossa Senhora da 
Guia, aonde os equipistas 
do Setor Lagos e membros 
da comunidade paroquial 
percorreram as quatorze es-
tações, meditando a Paixão 
do Senhor.

Almoço
O Setor Lagos está orga-

nizando um almoço, no dia 
1º de maio, domingo, com 
música ambiente, show de 
prêmios, entre outras ativi-
dades. O objetivo é arreca-
dar recursos para ajudar os 
casais a realizarem o Retiro 
Anual. O evento será na 
casa de festa do Braga, si-
tuada na Av.Vereador An-
tônio Ferreira dos Santos 
1780. Mais informações 
pelos telefones : 9216 4232 
ou 9252 7768.

Decisão judicial, 
segurança jurídica 

e a lei da Ficha Limpa
Depois da coleta de mais 

de um milhão de assinaturas 
de cidadãos, depois da apro-
vação amplamente majoritária 
na Câmara Federal, depois 
da aprovação unânime no 
Senado da República, depois 
da sanção sem retardamento 
nem vetos pelo Poder Exe-
cutivo, depois da aplicação 
generalizada pelos Tribunais 
Regionais Eleitorais, depois 
de confirmada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, depois de 
aplicada por decisão do Supre-
mo Tribunal Federal e, o que 
é mais significativo, depois da 
aprovação generalizada em to-
dos os níveis e segmentos da 
opinião pública nacional, a lei 
da ficha limpa vai ser subme-
tida a mais um desafio.

A apreciação de mais um 
recurso na Corte Constitucio-
nal, agora funcionando com 
sua composição integral de 
onze ministros – anteriormen-
te eram dez- abre a possibili-
dade para que possa ocorrer 
seja a confirmação da decisão 
anterior, aplicando-se a lei da 
ficha limpa às eleições do ano 
passado, seja sua modificação, 
deixando-se para aplicá-la 
apenas nas eleições de 2012. 
Neste caso, resultará que 
aqueles que foram considera-
dos inelegíveis nas eleições do 
ano passado, se transformarão 
em candidatos elegíveis e po-
derão ser considerados eleitos.

Esta última alternativa in-
duvidosamente representará 
uma contra-marcha na luta 
pela lisura eleitoral. A cons-

ciência ética brasileira, atra-
vés de seus organismos mais 
significativos, aqui incluída a 
CNBB,  saudou a mencionada 
lei como um valioso instru-
mento de aperfeiçoamento das 
instituições  e da credibilidade 
dos representantes da sobera-
nia popular.

Uma primeira aprecia-
ção na Corte Constitucional 
apresentou um empate Houve 
enorme apreensão sobre o fu-
turo da lei. Venceu, porém, a 
certeza de que ela era instru-
mento legítimo a ser aplicado 
às eleições de 2010.

O que se espera, agora, 
quando circunstâncias alea-
tórias podem afetar a decisão 
que se formou, é que seja pre-
servado o princípio da segu-
rança jurídica, pedra angular 
de um Estado Democrático 
de Direito como se costuma 
qualificar a nossa formação 
histórica, política e social.

A estabilidade das relações 
jurídicas é elemento essencial 
à estabilidade democrática. As 
regras da convivência social 
devem ser aceitas e respeitadas.

Com a aprovação, em to-
das as instâncias a que foi 
submetida, a lei da ficha limpa 
já é hoje um patrimônio ético 
da soberania popular e da so-
ciedade brasileira. Precisa ser 
defendida e preservada como 
símbolo de um corpo social 
onde reine a justiça e a paz.

Dom Dimas Lara Barbosa
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro

Secretário Geral da CNBB
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Mais fotos destes eventos estão disponíveis no site www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos

Eventos paroquiais de março
Quaresma
A Missa das Cinzas e 

a Via Sacra no Morro de 
Nossa Senhora da Guia são 
alguns dos acontecimentos 
do Tempo Quaresmal em 
nossa Paróquia.

No dia 12, foi realizada a I 
Jornada Litúrgica, no Instituto 
Católico de Educação e Cultura 
Mater Coeli. O evento, organi-
zado pela Pastoral Litúrgica da 
Paróquia de Nossa Senhora da 
Assunção, contou com a presença 
de integrantes de várias pastorais 
paroquiais e teve dinâmicas, exi-
bição de filmes, animação, Ado-
ração ao Santíssimo Sacramento, 
além de palestras proferidas por 
Monsenhor Valdir, Padre Ricar-
do Mota e Padre Elmir Mendes.

A Paróquia está recebendo a visita do Padre 
Élcio, que passará dois meses em nossa comuni-
dade como Vigário Paroquial, ao lado do Padre 
Ricardo Mota. Entre outras atividades, o sacer-
dote ministrou a palestra “Quaresma. Conver-
tei-vos!”, na escola vivencial do MCC.

Jornada Litúrgica

Noite de Louvor
O Grupo Jovem “Alegrai-vos” promoveu mais uma noi-

te de louvor no pátio em frente à Cantina Mãe Rainha. 
O evento acontece sempre no último sábado de cada mês, 
após a Santa Missa das 20h.

Legião de 
Maria

No dia  26, foi realizada 
a reunião anual das Acies da 
Legião de Maria. A Santa 
Missa de encerramento foi 
presidida pelo Padre Ricar-
do Fonseca Dias.

Acima, Padre Élcio com 
o coordenador do MCC, 
Alexandre Guerra Peixe. 
Na foto ao lado,  com o 
Vigário Paroquial, Padre 
Ricardo Mota.



14 Abril de 2011 15Abril de 2011

A ONU (Organização das Na-
ções Unidas) decretou todo 
2 de abril como sendo o Dia 

Mundial de Conscientização do 
Autismo, cujo nome oficial é Trans-
torno do Espectro Autista, mais co-
mum em crianças do que a AIDS, o 
câncer e o diabetes juntos. 

Para abordar melhor o assunto, 
selecionamos texto do jornalista 
Paiva Junior, editor-chefe da Revis-
ta Autismo.

O autismo é uma síndrome comple-
xa e muito mais comum do que se pen-
sa. Atualmente, o número mais acei-
to no mundo é a estatística do CDC 
(Center of Deseases Control and Pre-
vention), órgão do governo dos Estados 
Unidos: uma criança com autismo para 
cada 110. Estima-se que esse número 
possa chegar a 2 milhões de autistas no 
país, segundo o psiquiatra Marcos To-
manik Mercadante citou em audiência 
pública no Senado Federal no fim de 
2010, onde discute-se uma lei exclusiva 
para o autismo, liderada pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS).

Mercadante é um dos autores da 
primeira (e por enquanto única) es-
tatística brasileira, num programa 
piloto por amostragem na cidade de 
Atibaia (SP), que registrou naquela 
amostragem incidência de uma para 
cada 333 crianças - publicada no final 
de fevereiro último. 

No mundo, segundo a ONU, 
acredita-se ter mais de 70 milhões de 
pessoas com autismo, afetando a ma-
neira como esses indivíduos se comu-
nicam e interagem. A incidência em 
meninos é maior, tendo uma relação 
de quatro meninos para uma menina 
com autismo.

Receita enviada por Carmem, voluntária da Rádio Ave Maria FM
Envie também sua receita para: saleluz@pnsassuncao.org.br

Dia Mundial de Conscientização do Autismo

No ano passado, um discurso 
do presidente dos Estados Unidos, 
no dia 2, lembrou a importância da 
data: “Temos feito grandes progres-
sos, mas os desafios e as barreiras 
ainda permanecem para os indiví-
duos do espectro do autismo e seus 
entes queridos. É por isso que mi-
nha administração tem aplicado os 
investimentos na pesquisa do autis-
mo, detecção e tratamentos inova-
dores – desde a intervenção precoce 
para crianças e os serviços de apoio 
à família para melhorar o suporte 
para os adultos autistas”. Barack 
Obama ainda concluiu: “Com cada 
nova política para romper essas 
barreiras, e com cada atitude para 

novas reformas, nos aproximamos 
de um mundo livre de discrimina-
ção, onde todos possam alcançar 
seu potencial máximo”.

No Brasil, é preciso alertar, 
sobretudo, as autoridades e gover-
nantes para a criação de políticas 
de saúde pública para o tratamento 
e diagnóstico do autismo, além de 
apoiar e subsidiar pesquisas na área.

Somente o diagnóstico precoce, 
e conseqüentemente iniciar uma 
intervenção precoce, pode oferecer 
mais qualidade de vida às pessoas 
com autismo, para a seguir iniciar-
mos estatísticas na área e termos 
ideia da dimensão dessa realidade 
no Brasil. E mudá-la.

Vários níveis no espectro

O autismo faz parte de um grupo de de-
sordens do cérebro chamado de transtorno in-
vasivo do desenvolvimento (TID) – também 
conhecido como transtorno global do desen-
volvimento (TGD). Para muitos, o autismo 
remete à imagem dos casos mais graves, mas 
há vários níveis dentro do espectro autista. 
Nos limites dessa variação, há desde casos 
com sérios comprometimentos do cérebro 
além de raros casos com diversas habilidades 
mentais, como a Síndrome de Asperger (um 
tipo leve de autismo) – atribuído inclusive aos 
gênios Leonardo Da Vinci, Michelangelo, 
Mozart e Einstein. Mas é preciso desfazer o 
mito de que todo autista tem um “superpo-
der”. Os casos de genialidade são raríssimos.

A medicina e a ciência de um modo geral sa-
bem muito pouco sobre o autismo, descrito pela 
primeira vez em 1943 e somente 1993 incluído 
na Classificação Internacional de Doenças (CID 
10) da Organização Mundial da Saúde como um 
transtorno invasivo do desenvolvimento.

Muitas pesquisas ao redor do mundo tentam 
descobrir causas, intervenções mais eficazes e a 
tão esperada cura. Atualmente diversos trata-
mentos podem tornar a qualidade de vida da pes-
soa com autismo sensivelmente melhor. E vale 
destacar que o neurocientista brasileiro Alysson 
Muotri conseguiu um primeiro passo para uma 
possibilidade futura de cura, em seu trabalho na 
Califórnia (EUA). Ele curou um neurônio autis-
ta em laboratório e trabalha no progresso de sua 
técnica na Universidade de San Diego.

Tão importante quanto descobrir a cura, é 
permitir que os autistas de hoje sejam incluí-
dos na sociedade e tenham mais qualidade de 
vida e respeito.

(Texto: Paiva Junior, jornalista, editor-chefe 
da Revista Autismo (http://RevistaAutismo.
com.br). Link para o vídeo da campanha: http://
www.youtube.com/watch?v=fRy2rvdcIf0)

Ingredientes:
- 1,5Kg de bacalhau salgado
- 800g de batatas descasca-
das
- 1 pimentão verde, cortado 
em tiras
- 1 pimentão vermelho, cor-
tado em tiras
- 2 cebolas grandes, fatiadas
- 2 dentes de alho, picadinhos

Modo de preparo:
Deixe o bacalhau de molho, de um dia para o outro, trocando 
a água pelo menos três vezes. Ferva o bacalhau por 20 minu-
tos, retire da água que será utilizada para cozer as batatas e 
desfie-o e reserve. Em uma panela grande, coloque as batatas, 
cubra-as com água e cozinhe-as por cerca de 20 minutos, com 
panela tampada. Escorra e corte as batatas em rodelas finas, e 
reserve-as. 

Em um refratário untado com azeite, faça camadas, começan-
do com os tomates, depois as cebolas, as batatas, o bacalhau, 
os pimentões, as azeitonas e a salsa. Regue com azeite. Repita 
o processo e finalize com os ingredientes que restarem. 

Finalmente, distribua sobre a superfície as rodelas de ovos co-
zidos, regue novamente com o azeite de oliva e leve ao forno 
baixo (150 graus), preaquecido, por cerca de uma hora, ou até 
que os ingredientes estejam “AL dente”.

Sirva com arroz branco e salada verde.

Bacalhau de Páscoa

- 2 tomates maduros, sem 
pele e sem sementes, corta-
dos em pedaços grandes
- Salsa picada
- 100g de azeitonas pretas
- 3 ovos cozidos
- 100g de azeitonas verdes
- Azeite para regar
- Orégano a gosto

Campanha da Fraternidade: 
como reduzir o consumo pessoal

1 – Faça de conta que as sa-
colas plásticas não existem: 
use bolsas e sacolas de algo-
dão para carregar compras.
2 – Consuma produtos lo-
cais: o transporte de produ-
tos que vêm de longe con-
some petróleo e aumenta o 
efeito estufa.
3 – Diminua a temperatura 
de geladeiras, condiciona-
dores de ar e estufas no in-
verno e aumente no verão: 
assim você vive melhor e 
polui menos.
4 – Use melhor os eletrodo-
mésticos: desligue o compu-
tador e a televisão quando 
não são utilizados. O modo 
stand by consome energia e, 
portanto, polui.
5 – Pegue sol. Como? 
Com painéis solares, para 
aquecer água ou produ-
zir energia elétrica.
6 – Prefira os carros mo-
vidos a gás ou etanol. E, 
principalmente, use-os o 
menos possível.
7 – Na medida do possível, 
fique com os pés no chão. 
Os aviões provocam 10% do 
efeito estufa mundial.
8 – Coma frutas e verduras 
(se orgânicas, melhor): car-
nes de ovinos de bovinos 
são responsáveis por 18% 
das emissões mundiais de 
gás carbônico, além de fa-
vorecer o desmatamento 
devido à sua exploração in-
tensiva.

9 – Usa fraldas ecocompa-
tíveis: a biodegradação das 
fraldas tradicionais leva 500 
anos.
10 – Para conservar os ali-
mentos, use vidro e não alu-
mínio ou plástico: esses po-
luem e,para sua produção, 
o desperdício energético é 
enorme.

11 – Informe-se com inte-
ligência: existem centenas 
de sítios, revistas e canais de 
TV que falam sobre meio 
ambiente e a sustentabili-
dade.
12 – Não use papel: utilize 
a tecnologia digital para en-
viar e receber documentos 
e para se informar. Assim, 
você salva árvores e não po-

lui com o transporte.
13 – Escove os dentes, mas 
com inteligência: abra a tor-
neira só quando for preciso.
14 – Use lâmpadas econô-
micas: consomem cinco ve-
zes menos e duram 10 vezes 
mais.
15 – Coma de forma sadia, 
prefira o orgânico: é um 
método de cultivo que res-
peita o ambiente.
16 – Coma com consciên-
cia: os hambúrgueres são 
bons, mas para serem pro-
duzidos, requerem uma 
grande pegada ecológica. 
Pense nisso.
17 – Um banho é bom se 
dura pouco: em três minu-
tos, você consome 40 litros 

de água. Em 10 minutos, 
mais de 130 litros, em 
média.
18 – Pense que todo ob-
jeto que você usa irá se 
tornar lixo: faça com que 

ele dure o máximo possí-
vel.
19 – Usar e jogar fora? Não! 
Por exemplo, use pilhas re-
carregáveis: podem ser re-
carregadas até 500 vezes.
20 – Fala a coleta seletiva: 
é a contribuição mais inte-
ligente e mais importante 
que você pode dar ao meio 
ambiente.

(Fonte: Manual da Campa-
nha da Fraternidade 2011 – 
CNBB)
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Semana Santa 2011
Programação:
Dia 17/04 – Domingo de Ramos – Abertura das Solenidades
Às 8h – Início da Santa Missa com Bênção dos ramos e Proclamação do 
Evangelho de São Mateus, na Praça da Gamboa, em frente à Capela de 
São Pedro, seguida da procissão.  
Obs. tragam seus ramos para serem bentos.
Procissão para a Igreja Matriz Auxiliar – recordamos neste dia a “Entrada 
triunfal de Jesus em Jerusalém” e o aclamamos como nosso Rei e Se-
nhor”.
Às 18h e 20h – Santa Missa - Igreja Matriz  
      
Dia 18/04 – Segunda-feira Santa 
Às 7h30min – Santa Missa - Matriz Histórica.
Às 19h – Via Sacra e Santa Missa – Matriz Histórica. 

Dia 19/04 – Terça-feira Santa 
Às 7h30min – Santa Missa - Matriz Histórica.
Às 19h – Celebração da Via Sacra  – Matriz Histórica. 

Dia 20/04 – Quarta-feira Santa
Às 19h – Santa Missa  no Largo de São Benedito e procissão de Nossa 
Senhora das Dores com a meditação das  “Sete Dores de Maria”.

Dia 21/04 – Quinta-feira Santa - Dia do Sacerdócio e da Eucaristia.  
- Início do Tríduo Pascal
Às 20h – Missa Solene da Ceia do Senhor com a cerimônia do Lava Pés 
na Igreja Matriz Auxiliar e Transladação do “Santíssimo Sacramento” para 
a Matriz Histórica;
Às 21h30min – Vigília Eucarística, durante toda a noite, até as 14h de 
Sexta-feira Santa .
Obs. Todos os católicos devem oferecer a Jesus pelo menos uma hora de 
adoração.
Os Movimentos e Pastorais devem participar de acordo com a escala já 
estabelecida.
(Consultar a escala da Vigília na pág. 2)

“Jesus nos comunica Seu Espírito de ressuscitado 
que muda nosso coração e nos transforma ...

Alegremos e exultemos! Ele Ressuscitou, Aleluia”!
Feliz e Santa Páscoa!

Monsenhor Valdir Mesquita - Pároco
Pe. Ricardo Mota - Vigário
Diáconos Arildo Aguiar e Arley Rangel

Dia 22/04 – Sexta Feira da Paixão Do Senhor 
- Dia de jejum e abstinência de carne.  
Às 9h – Procissão do Encontro - N.Sra. das Dores saindo do Convento e 
Senhor dos Passos saindo da Capela de Santa Izabel, com encerramento 
na Igreja Matriz Auxiliar; 
Às 15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor – Igreja Matriz Auxiliar;
Às 17h – Exposição da imagem do “Senhor Morto” – Matriz Histórica;
Às 18h – Procissão do Senhor Morto - Avenida Nossa Senhora da Assun-
ção;
Às 20h – Encenação da Via Sacra - Praça de Santo Antônio.

Dia 23/04 – Sábado Santo – “Este é o dia que o Senhor fez para nós”.
Às 20h - Solene Celebração da Vigília Pascal, Santa Missa da Ressurreição 
do Senhor. Bênção do Fogo e da Água Batismal, Batismo e Crisma dos 
Catecúmenos -  Igreja Matriz Auxiliar;
Às 23h – Encerramento da celebração com procissão de Jesus Ressusci-
tado e Louvor.

Dia 24/04 – Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor 
Às 8h30min, 18h e 20h – Santa Missa - Igreja Matriz Auxiliar


